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Parochieblad voor de parochies: 
H. Michaël-Berg aan de Maas 
H. Martinus-Urmond 
St. Antonius-Urmond 
 
zaterdag 7 maart t/m zondag 5 april 2020 
 
Misintenties en berichten voor vermelding in het 
volgende parochieblad opgeven vóór 24 maart 
 
Redactie: parochies.urmondberg@gmail.com 
Website: www.rkkerkenstein.nl 
Parochiekantoor: h.martinusstein@kpnmail.nl  

 
 
OVER ONZE HEILIGEN (2.) – Sint Joseph – 19 maart. 
Stil. 
Op de achtergrond. 
Dat is het beeld dat Sint Joseph oproept. 
In het evangelie komt hij alleen voor in de teksten over Jezus’ leven in de eerste twaalf jaar van dat 
leven. En dan nog op de achtergrond, omdat de aandacht bijna als vanzelf gericht wordt op Jezus 
en zijn moeder Maria. 
Toch wil dat niet zeggen dat Joseph onbelangrijk is. 
Ook op de achtergrond kun je een wezenlijke taak vervullen. 
En dat doet Joseph ook als mede – opvoeder van Jezus. 
Wanneer hij kennis neemt van de zwangerschap van zijn verloofde Maria, kent Joseph slapeloze 
nachten. Hoe moet hij met de situatie omgaan? 
Als hij de stipte regels van de wetgeving opvolgt, kan hij eisen dat Maria terecht wordt gesteld. 
Dan kan het oordeel: “de dood door steniging “voor haar volgen. 
Hij kan ook kiezen voor de mogelijkheid om de verbintenis met haar ongedaan te maken. Maar 
dan zal het sociale leven van haar en haar nog ongeboren kind een ruïne worden. Met de vinger 
worden nagewezen en geen mogelijkheid krijgen om een toekomst op te bouwen. 
Voor beide mogelijke oplossingen kiest Joseph niet. 
Hij durft te vertrouwen op het woord dat de engel in een droom tot hem spreekt: “Joseph, zoon 
van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, 
is van de heilige Geest.” (Math.1 ,20). 
Joseph kiest voor de liefde, de onbaatzuchtige liefde, die niet zichzelf zoekt of het eigen gelijk. 
In het weinige dat we van hem weten, wordt in Joseph toch zichtbaar het beeld van de zorgzame 
vader. Hij neemt het besluit op de vlucht te gaan met zijn jonge gezin om aan de bedreigingen van 
Herodes te ontkomen. Hij wordt dan vluchteling met hen en moet alle ellende daarvan doorstaan. 
Uiteindelijk kan hij terugkeren naar Nazareth waar hij als timmerman aan de slag kan gaan en met 
Maria de zorg voor en de opvoeding van Jezus ter hand neemt. Met wijsheid en door zijn 
voorbeeld wijst hij de weg. 
Misschien mag je wel zeggen dat hij daarin een voorbeeld is geworden voor alle vaders. Opvoeden 
is geen gemakkelijke taak. 
Het vraagt om geduld, om inzicht, om wijsheid en bovenal om liefde. 
We mogen wensen dat het voorbeeld van Sint Joseph inspirerend mag zijn voor alle vaders en 
voor allen, die als opvoeders een taak hebben. 
        J.P.Janssen, pr.ass.  
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HET PAROCHIECLUSTER STEIN ZAMELT VOEDSEL IN VOOR ‘DE 
VOEDSELBANK LIMBURG-ZUID’ 
De parochies van Berg aan de Maas, Stein en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare 
producten in te zamelen voor de voedselbank, want ook binnen de gemeente Stein komt armoede 
voor! De ingezamelde producten gaan naar het uitdeelpunt van de voedselbank Limburg-Zuid, dat 
in het buurtcentrum van Nieuwdorp gevestigd is. 
Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, 
familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel 
kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan! Alle langdurige 
houdbare producten zijn welkom. De actie zal lopen t/m 5 april. 
Wanneer en waar kunt u het brengen? 
- In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 4 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 
uur of vrijdagavond van 18.30. 
- In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 4 april vóór of na de H. Mis op zaterdagavond van 19.15 
uur. 
- In de parochiekerk van Stein t/m 5 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, 
maar ook op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur. 
- In de parochiekerk van Urmond t/m 5 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur 
of op de dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur. 
- Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 3 april op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
 

DANK… NAMENS DE VOEDSELBANK (2). 
In de tijd voor Kerstmis hebben we in onze samenwerkende parochies een actie gehouden om DE-
punten in te zamelen voor de Voedselbank. In ruil voor deze punten krijgt de Voedselbank pakken 
koffie, die dan weer hun weg vinden in de pakketten die de Voedselbank verdeeld. 
We hebben met elkaar 235.000 koffiepunten opgehaald. 
Een prima resultaat en namens de klanten en vrijwilligers van het uitdeelpunt Stein van de 
Voedselbank Limburg-Zuid van harte bedankt voor dit gebaar. 
 

DIENSTEN GOEDE WEEK EN PASEN 2020 Cluster Stein  
Donderdag 9 april: Witte Donderdag 
10.30 u Urmonderhof   15.00 u Moutheuvel 
19.00 u H. Martinuskerk (Urmond) 19.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 
 

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag 
Kruisweg 
15.00 u Urmonderhof   15.00 u Moutheuvel 
15.00 u H. Martinuskerk (Urmond) 15.00 u H. Michaëlkerk (Berg aan de Maas) 
Herdenkingsdienst lijden en sterven van Jezus Christus 
15.00 u H. Martinuskerk (Oud Stein) 19.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 
 

Paaszaterdag 11 april: Paaswake  
18.00 u H. Martinuskerk (Oud Stein) 19.00 u H. Michaëlkerk (Berg aan de Maas) 
20.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 
 

Paaszondag 12 april: 1ste paasdag 
09.30 u H. Martinuskerk (Urmond) 11.00 u H. Martinuskerk (Oud Stein) 
 

Paasmaandag 13 april: 2de Paasdag  
09.30 u H. Michaëlkerk (Berg aan de Maas) 11.00 u O.L.V. Hulp der Christenenkerk (Nieuwdorp) 
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VRIENDEN VAN DE KERK 
Op maandag 10 februari jl. heeft de adviescommissie in de kerk van Berg en Nattenhoven de 
plannen toegelicht voor de toekomst van onze kerk. Voorafgaand nam Guus Janssen (docent 
Klassieke Talen) ons mee naar de historie. Hij liet ons zien hoe de kerk van Berg aan de Maas zich 
door de jaren heen ontwikkeld heeft tot de kerk die het nu is. 
Die toekomst van onze kerk hangt echter momenteel aan een dun draadje. Dit heeft vooral met de 
financiën te maken. Onze kerk (en dit geldt ook voor andere kerken) is helaas niet rijk. We zijn als 
kerk en parochie zelfvoorzienend. Kosten moeten afgedekt worden door inkomsten en die zijn er 
op dit moment onvoldoende. Dat betekent dat we een nieuwe weg in willen slaan om deze 
toekomst zeker te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit haalbaar is. We willen onze kerk niet 
verloren laten gaan, niet als gebouw maar ook niet als verbindende factor in ons dorp.  
Het kerkbezoek, het aantal uitvaarten, bruiloften, etc. is in de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit 
heeft uiteraard zijn invloed op de inkomsten van de kerk. Onze commissie wil het tij keren. Het 
aantal gelovigen binnen onze parochie kunnen we niet beïnvloeden. Wel kunnen we met uw hulp 
tradities behouden en streven we ernaar om kerkactiviteiten beter aan te laten sluiten bij de 
interesses en wensen van onze inwoners. We streven naar een grotere flexibiliteit in het aanbod. 
Om het kerkgebouw beter uit te nutten, willen we onze kerk ook inzetten voor niet-kerkelijke 
activiteiten zoals concerten, lezingen, kunsttentoonstellingen waarbij we waar mogelijk gebruik 
maken van gemeentelijke subsidies. 
We streven naar het behoud van de kerk, de tradities en de normen en waarden waar de kerk voor 
staat. Rand voorwaardelijk is het financieel gezond maken van onze parochie. In de bijeenkomst 
van maandag 10 februari is het concept ‘Vrienden van de Kerk’ geïntroduceerd. Hiermee hopen 
we een breder publiek geïnteresseerd te krijgen voor eenmalige maar vooral ook structurele 
sponsoring. Onze kerk is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een 
bijdrage aan onze kerk een belastingvoordeel kan opleveren. Vragen hierover kunt u ons altijd 
stellen. Een vriend van de kerk heeft daarnaast dezelfde rechten als de huidige betaler van 
gezinsbijdrage.  
Vriend van de kerk worden? Rek.nr.: NL90 RABO 0105 9002 22 o.v.v. Vriend van de Kerk  
Inwoners van Berg en Nattenhoven, word Vriend van de Kerk en behoud onze kerk en waar deze 
voor staat.  
Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Jo Mevis (06 30757338) of Manon Wenmekers 
(06 108 96 106).  
 
 

MOTORVOERTUIGEN ZEGENING 
 
Zondag 29 maart 11.00 uur bij parkeerterrein Rij opleiding 
Osseforth Businesspark Elsloo 
 
 
 

 
 
DOEMARKT. 
Op zondag 22 maart a.s. organiseert de Zonnebloem Afd. Stein samen met Gehandicapten 
Vereniging het Maasland weer een Doemarkt van 11.00 – 16.00 uur in de grote zaal van MFC de 
Grous. Er zullen ook enkele kleine workshops gegeven worden, onder andere servies stippen.  
De entree is gratis. 
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VASTENACTIEMAALTIJD: MAANDAG 16 MAART A.S. 
Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat we in onze samenwerkende parochies tijdens 
de Veertigdagentijd een Vastenactie-maaltijd houden. De opbrengst van deze gesponsorde maaltijd 
komt geheel ten goede aan de Vastenactie. 
U wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst van gebed en van een 
eenvoudige maaltijd op maandag 16 maart a.s. om 18.00 uur in de sacristie van de kerk van 
Nieuwdorp.  De kosten bedragen 5 euro. 
Het is wel nodig dat U even laat weten als U mee wil eten! 
Opgave mogelijk tot 10 maart a.s. bij: 
Parochiekantoor  de Halstraat 36, Stein:tel.4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl 
Pastoor Schwillens, Heisteeg 66     Stein: tel.4331328 pastoorschwillens@gmail.com 
J.P. Janssen,pr.ass. Eburonenstr.14 Stein: tel.4331200 janssen.janpieter@gmail.com 
 
VASTENACTIE : EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER ! 
Jaarlijks voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Vastentijd actie voor mensen, 
die leven in moeilijke omstandigheden. We willen meewerken aan een wereld waarin iedereen – 
waar dan ook – een goed leven kan leiden. 
Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden 
en voorwaarden om dat doel te bereiken. 
Waar gaat het om ? 
We willen eraan meewerken dat mensen goed voor zichzelf en voor hun gezin kunnen zorgen. We 
willen eraan meewerken dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen 
wereldwijd. 
Daarom willen we met de mensen in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone werken aan hun 
toekomst. Die toekomst is vaak gelegen in het volgen van goed onderwijs. 
Voor ons is dat een vanzelfsprekendheid. 
We vinden het gewoon dat kinderen naar school gaan en genoeg mogelijkheden krijgen om zich te 
ontwikkelen en goed voorbereid aan een taak in de maatschappij kunnen beginnen. 
Maar zijn we ons er wel van bewust , dat het een uitzonderingspositie is, waarin wij ons bevinden. 
Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school omdat er geen school is of omdat het geld 
ontbreekt de kinderen naar school te laten gaan. 
We hebben inmiddels zelf ook wel begrepen dat voor onze eigen toekomst een goede opleiding 
nodig is. Hoe vaak ontmoet je niet mensen, die er spijt van hebben, dat zij in hun jeugdige jaren 
niet meer aandacht aan hun opleiding hebben geschonken. Het is altijd moeilijker om naderhand 
bij te scholen of als het nodig is om te scholen. 
Het belang van het onderwijs onderschrijft bijna iedereen. 
Daarom wil de Vastenactie in 2020 de aandacht vragen voor onderwijsprojecten. Door onze hulp 
bieden we kansen aan jongeren en volwassenen in de Derde Wereld om een goede toekomst op te 
bouwen en voor zichzelf te kunnen zorgen. 
Om U een idee te geven wat we met onze bijdrage kunnen bereiken: 
* Technische leerboeken voor een hele klas kosten samen 24,00 euro. 
* Een beroepsopleiding van een jaar kost voor een monteur, lasser, kleermaker of bakker 200,00 euro. 
Met onze hulp kunnen we anderen een goede toekomst geven. 
Als wij even minderen in deze vastentijd, wordt een toekomst voor een ander een echte 
mogelijkheid om een beter leven op te bouwen. 
Even minderen… voor een ander! 
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EENZAAMHEID OP DE 1ste ZONDAG VAN DE MAAND. 
Iedereen zal wel eens een keer het moment van 
eenzaamheid voelen. Vooral op zondag kan dat gevoel 
versterkt worden als niemand bij je op bezoek komt en 
de hele dag alleen thuis zit. Daarom willen we in het 
kader van de diaconie van de kerk één keer in de maand 
bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, in samenwerking 

met het buurtcentrum van Nieuwdorp, op de 1ste zondag van de maand tussen 14.00-16.00 uur. 
In de huiskamer is iedereen welkom. Adres Buurtcentrum, Bergènkenstraat 1 Nieuwdorp-Stein. 
 
Kunt u niet op eigen gelegenheid bij het buurtcentrum van Nieuwdorp komen, maak dan op de 
woensdag vóór de 1ste zondag van de maand een telefonische (06-55744953) afspraak, zodat de 
buurtauto u kan ophalen en later ook weer kan thuisbrengen. 
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KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours, Urmond

(046) 8502136 - 06-50628951
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x� Wij geven persoonlijk en
  deskundig advies bij u thuis

x�U krijgt 5 jaar volledige 

 garantie

x�Wij renoveren alle merken
 keukens

x� Inbouwapparatuur van o.a.
 ATAG • BOSCH • SIEMENS •
 MIELE

x� Verkoop van nieuwe keukens

x�Diverse werkbladen, fronten
 en apparatuur

KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours, Urmond

(046) 8502136 - 06-50628951
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KEUKENRENOVATIE: 
Uw keuken weer als nieuw!

Bel ons voor een offerte bij u thuis
Ron Bours, Urmond

(046) 8502136 - 06-50628951
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���Ron Bours
046 850 21 36
06 506 289 51
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We gedenken onze dierbare overledenen: 
Johannes Hanckman, 
Raadhuisstraat 6, Urmond, 88 jaar 
Piet Vaasen, 
Sint Franciscusstraat 21, Urmond, 84 jaar  
Dat ze mogen rusten in Gods vrede. Amen. 
 
 
 

 
 
 

                 Misintenties 
 

ZATERDAG 7 MAART: 
HH. Perpetua en Felicitas 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZONDAG 8 MAART: 
2de zondag in de veertigdagentijd 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Marie-Jose Penders 
Jrd. Anna en Beth Meulenberg (stichting) 
 
DINSDAG 10 MAART: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 13 MAART: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 14 MAART: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. zangkoor Sursum Corda 
 
ZONDAG 15 MAART: 
3de zondag in de veertigdagentijd 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Jrd. ouders Leon Stassen en Marina Stassen-
Huynen 
Jrd. Ron Dreesen en ter intentie van Jean Dreesen 
Jrd. ouders Heijen-Tholen (stichting) 
Ouders van Mulken-Leers en overleden 
familieleden 
Ouders van Mulken-Cosemans 
Wies Chorus-Arets 
Lambert Gelissen 

DINSDAG 17 MAART: 
H. Patricius 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 20 MAART:  
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 

ZATERDAG 21 MAART: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
m.m.v. Harmonie St. Jozef 
2de Collecte voor onderhoud kerk. 
Jrd. Paula de Welf en ter intentie van Theo 
Janssen 
Jrd. Piet Heuts en ter intentie van Mia Kurvers 
Jrd. Zef Bouts echtgenoot van Mia Bouts-
Wijnands 
Jrd. Joseph Kurvers en Greet Ubachs (stichting) 
 

ZONDAG 22 MAART: 
4de zondag in de veertigdagentijd 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Millian Uittenhout 
 

DINSDAG 24 MAART: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 

VRIJDAG 27 MAART: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas: 
 

ZATERDAG 28 MAART: 
18.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas. 
1ste Jrd. Toos Willems-Ploem echtgenote van Sjef 
Willems 
Jrd. ouders Karel Meeks en Elisa Meeks-Cörvers 
Jrd. Betsie Worms-Meeks 
Jrd. Imke Worms 
Zus Vraets- Birken 
Gerrit Strijkers 
 

ZONDAG 29 MAART: 
5de zondag in de veertigdagentijd 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lector: Lysanne Heutmekers 
Zwd. Piet Vaasen 
1ste Jrd. Hub Meulenberg 
Jrd. ouders Lambert en Margriet Penders-Knols 
(stichting) 
Ouders Remie en Tillie Wauben-Demandt 
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DINSDAG 31 MAART: 
19.00 u H. Martinuskerk Urmond 
Ter ere van St. Antonius 
 
VRIJDAG 3 APRIL: 
18.30 u H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZATERDAG 4 APRIL: 
Presentatiemis Eerste Heilige Communicanten 
19.00 u. H. Michaëlkerk Berg aan de Maas 
 
ZONDAG 5 APRIL: 
Palm- en passiezondag 
9.30 u H. Martinuskerk Urmond 
m.m.v. zangkoor H. Martinus 
Lectoren: Marie-Jose Penders en Millian 
Uittenhout  
Elisabeth Wehrens-Wetzels en overleden 
echtgenoot 
Ida Hendrix-Westhovens 
 
 
Ziekencommunie:  
Deze wordt thuisgebracht op de 1ste vrijdag van 
de maand. Wie hiervoor in aanmerking wil 
komen kan contact opnemen met  
pastoor Schwillens (tel. 4331328)  
 
 
H. Doopsel 
Aanmelden voor het H. Doopsel van uw kind is 
mogelijk tijdens kantooruren van het 
parochiekantoor op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer 
046-4331674 of via de email: 
h.martinusstein@kpnmail.nl 
Dopen en doopvoorbereiding 
Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de 
ouders van de dopelingen een keer samen om 
zich voor te bereiden op deze plechtigheid. 
Deze bijeenkomst vindt iedere 1ste dinsdag van de 
maand, op afspraak, plaats in het parochiekantoor 
van Stein, Halstraat 36 en begint om 20.00 uur. 
Doopweekenden in het Cluster Stein-Berg-
Urmond: 
1ste zondag van de maand in Berg a/d Maas.  
2de zondag van de maand in Oud Stein.  
3de zondag van de maand in Urmond. 
4de zondag van de maand in Nieuwdorp 
 

Pastoraal team 
In spoedgevallen     06-10901080 
Pastoor R. Schwillens 046-4331328 
Heisteeg 66, 6171 NL  Stein 
Assistent: 
Pastoor J.P. Janssen    046-4331200 
Eburonenstraat 14, 6171 BG  Stein 
 

Parochies: 
H.Michaël, Berg a/d Maas 
Misintenties kunt U opgeven bij: 
Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, 
Berg a/ d Maas, tel:046-4234568 of 
via mail: simonsmargriet@gmail.com  
U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand 
rekeningnummer:  
H.Michaël, Berg a/d Maas 
rek.nr. NL90 RABO 0105 9002 22 
 

H. Martinus en St. Antonius, Urmond. 
Misintenties kunt U opgeven via mail: 
parochies.urmondberg@gmail.com 
U kunt het geldbedrag overmaken op onderstaand 
rekeningnummer: 
H. Martinus en St. Antonius, Urmond 
rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72 
 

Voor beide parochies kunt U ook gebruik maken 
van het formulier met envelop, dat U achter in de 
kerk vindt. Hier kunt U uw misintentie noteren 
en het verschuldigde bedrag bijvoegen. Deze 
envelop kunt U afgeven in de sacristie (voor of 
na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen. 
 

Tarieven geldende voor het cluster Berg - 
Urmond: 
€   10 H. Mis door de week 
€   25 H. Mis in het weekend 
€   25 Zeswekendienst 
€ 400 Begrafenismis (minus de kerkbijdrage 
 van 4 jaar) 
€ 400 Crematoriumdienst 
€   50 Begeleiding crematorium 
€   35 Avondwake 
€ 400 Huwelijksmis 
€ 200 Jubileummis 
€ 250 (10 jaar)  € 500 (20 jaar) Stichting
 weekenddienst 
€ 100 (10 jaar)  € 200 (20 jaar) Stichting dienst
 door de week 

 


